NOTÍCIAS

TCU firma acordo com Abin-RO
O Tribunal de Contas da União (TCU), por
meio da Secretaria de Controle Externo no Estado
de Rondônia (Secex-RO) e da Secretaria- Geral de
Administração (Segedam), colaborou de forma
decisiva para com a definitiva operacionalização
da Superintendência Estadual em Rondônia da
Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Por meio
de processo administrativo devidamente autuado e
instruído, foram transferidos materiais à unidade de
inteligência no valor total de R$ 96 mil. A transferência
de material incluiu diversos computadores e outros
equipamentos de informática, além do veículo
Santana Quantum que tão bem serviu aos propósitos
do TCU em Rondônia até a chegada, no final do ano
passado, de uma novíssima caminhonete Nissan 4x4,
de especial valia para a realização de fiscalizações no
interior do Estado, cujas estradas são, de modo geral,
bastante precárias.
O comandante de inteligência Edison Leoncio
de Sousa, superintendente da Abin no Estado de
Rondônia, agradeceu sensibilizado a ajuda material
diretamente propiciada pelo TCU. De acordo com o
dirigente estadual do órgão, a doação efetuada pelo
tribunal será decisiva para a capacidade operativa de
inteligência federal em Rondônia, a qual encontravase bastante debilitada em face da carência de meios.
O comandante Edison Souza elogiou, em especial,
o estado de guarda e conservação do material, o
qual, em suas palavras, nada deixa a desejar a
equipamentos e veículos de primeira-mão. Por
ocasião do recebimento do material, no último dia
30 de março, o superintendente fez-se acompanhar
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de Paulo Sérgio Arouck de Souza e José Câmara
Filho, servidores da agência em Rondônia, os quais
reiteraram as palavras de agradecimento de seu
dirigente. Na ocasião, foram recebidos pelo secretário
Carlos Wellington Leite de Almeida e pelo chefe do
Serviço de Administração, Luiz José Adão.
O secretário Carlos Wellington registra seu elogio
e pessoal reconhecimento aos servidores do Serviço
de Administração Jerson Lima de Brito e Jandira de
Fátima Dutra dos Anjos, os quais, sob a cuidadosa
direção do ACE Luiz José Adão, zelaram pela boa
conservação do material mesmo após haverem sido
retirados de uso na secretaria. Agradece, ainda, ao
secretário Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões, seu
colega desde os tempos de Escola Naval, e a toda
a equipe da Secretaria de Material, Patrimônio e
Comunicação Administrativa (Semat), pela celeridade,
competência e tranqüilidade com que fizeram tramitar
o processo administrativo pertinente, permitindo ao
TCU contribuir de maneira tão decisiva para com a
efetiva implantação da Abin em Rondônia.
Com a iniciativa administrativa da transferência,
a Corte de Contas permitiu que equipamentos e
veículo que tão bem cumpriram seu papel no âmbito
do controle externo possam continuar a servir ao
interesse público, agora em outro órgão federal.
E, ainda, o tribunal dá o bom exemplo no que se
refere ao cuidado com a coisa pública e à desejada
integração com outros órgãos e entidades.
(União - DF - 03/04)

